Når dette skrives og læses, har vi i vores pastorat ansat en
ny præst til afløsning for Malene.
Vi kender på nuværende tidspunkt ikke datoen for indsættelsen, men vi vil søge det offentliggjort, når vi kender
dagen.
Vores nye præst hedder Signe Paludan. Hun har de sidste
ca. 10 år været præst i Lemvig valgmenighed.
Vi glæder os meget til at byde hende velkommen, og vi er
sikre på, at hun vil blive en præst for de 3 sogne, som vi vil
blive glade for.
Hun flytter ind i en istandsat præstegård i Allerup sammen
med sine to børn på 5 og 10 år.
Vi glæder os meget til at modtage Signe Paludan, vi byder
dig hjertelig velkommen både i Allerup præstegård og i
pastoratet.



På vegne af de tre menighedsråd,
Erik Toftegaard

Jeg er den nye præst, som den 1. september 2015 tiltræder
embedet i Fraugde-Allerup-Davinde pastorat med bistandsforpligtigelse i Højby Sogn.
I 9 år har jeg været ansat som valgmenighedspræst i Lemvig.
Min nuværende stilling er min første faste stilling. Inden
jeg fik ansættelse som præst og efter min kandidateksamen
fra Århus Universitet, boede jeg i en periode i London. Jeg
havde lyst til at komme ud i ”den store verden” og lyst til
at studere videre. Fra ”University of London” tog jeg en
mastergrad i ”Bibelske studier”.
Fyn er ikke ”fremmed land” for mig. Jeg er opvokset i Køng
ved Glamsbjerg, og jeg har gået i gymnasiet i Odense. Jeg
glæder mig til at komme tilbage til Fyn, og jeg ser frem til
at skulle være sognepræst hos jer. Jeg ser frem til at blive en
del af lokalsamfundet, til at skulle samarbejde med lokale
foreninger, skoler og institutioner, og til at holde gudstjeneste i jeres kirker.
Mine to børn Jakob på snart 11 år og Anne Kirstine på 5
år er meget spændte på henholdsvis den nye skole og den
nye børnehave. Vi glæder os alle 3 til at flytte ind i Allerup
Præstegård.

Signe Paludan

Dato

Fraugde

Allerup

Tirsdag
1. september

17
Fyraften

14.s e. trin.
6. september

11 AJ

Tirsdag
8. september

17
Ro til tro

15.s e. trin.
13. september

11 SP

16.s e. trin.
20. september

11 SP
Høst

17.s e. trin.
27. september

11 AJ

Torsdag
1. oktober

17
Børnegudstj.

18.s e. trin.
4. oktober

11 AJ

9.30 AJ

9.30 SP
9.30 SP
Høst
9.30 AJ

9.30 AJ

Tirsdag
6. oktober

17
Fyraften

19.s e. trin.
11. oktober

11 AJ

Tirsdag
13. oktober

17
Ro til tro

20.s e. trin.
18. oktober

11 AJ

21.s e. trin.
25. oktober

11 SP

9.30 SP

Alle helgens dag
1. november

17 AJ

15.30 SP

9.30 AJ

9.30 AJ

Tirsdag
3. november

19 SP
17
Fyraften

23.s e. trin.
8. november

11 AJ

Tirsdag
10. november

17
Ro til tro

24.s e. trin.
15. november

11 SP

Torsdag
19. november

17
Børnegudstj.

9.30 AJ

9.30 SP

Sidste s. i kirkeåret
11 SP
22. november

9.30 SP

1. s. i advent
29. november

14 SP

AJ
SP

Davinde

11 AJ

sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen
sognepræst Signe Paludan
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Børnehjørnet
Salmelegestue for dagplejebørn
Tirsdag d. 8. september kl. 9.30
i Fraugde konfirmandstue

Vi mødes, synger, leger og spiser medbragt mad.
Datoer for efteråret:
8/9, 15/9, 20/10, 27/10, 17/11 og 24/11.

Babysalmesang
Ny præst i pastoratet! Vi glæder
os meget til at byde velkommen
til Signe Paludan. Læs mere her i
bladet.

Tirsdag d. 8. september
kl. 10.30 i Fraugde kirke

Hver tirsdag kl. 10.30-11.30.
Giver nærvær til mor og barn
i barselstiden. Tilmelding til
trinelunau@gmail.com

Spaghettigudstjeneste
Torsdag d. 1. oktober og torsdag d. 19. november
kl. 17 i Fraugde kirke

Halfdan Rasmussen ville være
fyldt 100 år i 2015, og Davinde
kirke får til fyraftensgudstjenesten
den 1. september besøg af HALFDANensemblet.

Vi har hevet en populær klassiker op fra skufferne, så nu
holder vi igen spaghettigudstjeneste!
Det er en kort gudstjeneste
med sang, fortælling og leg
tilrettelagt så børnene synes,
det er sjovt at være med.
Vi slutter af med fællesspisning
i sognegården.
Det er gratis for børn, og koster
en 20’er pr. voksen at spise
med.

Det foregår:
torsdag d. 1. oktober kl. 17 I
Fraugde kirke – med tilmelding
senest d. 28 september og torsdag d. 19. november kl. 17 i
Fraugde kirke – med tilmelding
senest d. 16. november 2015.
Af hensyn til maden, så husk
tilmelding til Charlotte på charlotteh911@gmail.com

Første søndag i advent
Thomas Kingo er i centrum, når vi
den 22. oktober tager hul på en ny
foredragsrække i Fraugde kirke om
vore store salmedigtere.

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

Søndag d. 29. november kl. 14 i Allerup Kirke

Efter den børnevenlige gudstjeneste er der hygge med æbleskiver og glögg i konfirmandstuen.

Søges: unge sangere til fritidsjob
Vi søger unge sangere til vores Sangerteam i Fraugde
kirke. Er du i alderen 14-17 år, synger du ustandseligt,
og har du lyst til at udvikle dig som sanger og samtidig
hjælpe med salmesangen i Fraugde kirke ca. 1 gang om
måneden, er det måske noget for dig?
Vi øver én torsdag eftermiddag om måneden og medvirker i gudstjenesten den efterfølgende søndag.
Hvis du er interesseret, så send en mail til Trine Lunau på
trinelunau@gmail.com.

Sognevejviser

September

Kirkekontor

Fyraften – Halfdan Rasmussen

Oplysninger om fødsels- og dødsanmeldelser, attestudstedelse, navneændring, m.v. fås på:
Kirkekontoret i Tornbjerg Kirke, Skærmhatten 1,
5220 Odense SØ; tlf. 66 15 41 82.
Kordegn Helle Bang Elnegaard, mail: hlbe@km.dk
åbningstider: tirsdag – fredag kl. 9.30–12.30
Dåb, vielser og begravelser aftales med den præst, der skal
foretage den kirkelige handling.

Præster

Kirkebogsførende sognepræst
Anne Sophie Bredmose Jakobsen
Fraugde præstegård, Fraugdevej 59
tlf. 65 97 21 60, mail: asos@km.dk
Sognepræst Signe Paludan
Allerup præstegård, Allerup Bygade 54
tlf. 65 95 80 61, mail: spaludan@mail.dk

Oktober
Fyraften
– Carl Nielsen

Tirsdag d. 1. september kl. 17 i Davinde kirke

Halfdan Rasmussen er kendt og elsket af børn og voksne. Kom
til glædeligt genhør med mange af hans digte, når HALFDANensemblet sætter musik til både kendte og mindre kendte digte.

Tirsdag d. 6. oktober
kl. 17 i Davinde kirke

2015 er jubilæumsår for den
fynske komponist Carl Nielsen, og det fejrer vi ved musikalske indslag i gudstjenesten
fremført af Helene Blum.

Ro til tro
Tirsdag d. 8. september kl. 17 i Fraugde kirke

Nu er timen til stilhed, til bøn og til tanker, til ord, som har vægt
og som kræver et svar.
Lad kirkerummets stemning og musikkens blide toner sætte
rammen om en stund til eftertanke.

Sæsonopstart af Kingo Koret
Tirsdag d. 8. september kl. 20 i Fraugde kirke

Efter sommerpausen mødes vi igen
i kirken og synger
stemmerne varme
og glade. Alle er
velkomne, nye som
gamle korister.

Kirketjenere

Fraugde Kirke: Elin Fjord Hansen
tlf. 29 27 77 93, mobil 27 21 58 90
mail: elin.kirketjener@gmail.com

Morgensang
Fredag d. 9. oktober kl. 9.30 i Fraugde kirke

Vælg dine yndlingssange fra hele Højskolesangbogen - om vejr,
årstider, højtider eller hverdagssorger.
Til slut kaffe og morgenbrød!

Nu er timen til stilhed, til bøn og til tanker, til ord, som har vægt
og som kræver et svar.
Slå vejen forbi kirken, og lad dagens gøremål finde hvile, mens
vi nyder musik og stilhed.

Filmklub i Allerup
Præstegård

PRÆSTER OG KIRKEBETJENING
HOLDER FRI OM MANDAGEN

Allerup kirkegård:
Graver og kirketjener Jette Knudsen, se u. kirketjenere.

Organist ved alle tre kirker
Kirsten Hegner, tlf. 25 61 22 49,
mail: hegner1@hotmail.com

Kirkesanger

Trine Lunau, tlf. 23 96 90 60,
mail: trinelunau@gmail.com
Kirkerne er åbne for besøgende og andagtssøgende:
Fraugde kirke er åben alle dage kl. 10-16.
Allerup kirke er åben alle dage kl. 7.30-17.
Davinde kirke er åben alle dage kl. 7.30-17.30.
Der ligger ekstra kirkeblade i kirkerne. Desuden får alle husstande udbragt kirkeblad – hvis du ikke har modtaget dit, så
kontakt os!
Kirkebil kan fås til alle kirkens aktiviteter. Ring 66 15 44 15.

www.fraugdeallerupdavinde.dk

Onsdag d. 21. oktober
kl. 19 i Allerup Præstegård

Temaet kredser om familier i
krise, og vi skal se en Gabrielnomineret film af Bille August,
der diskuterer aktiv dødshjælp.

Morgensang
Fredag d. 11. september kl. 9.30 i Fraugde kirke
Fællessang og morgenbord, frit valg og hyggesnak!

Høstgudstjenester
Søndag d. 20. september
kl. 9.30 i Davinde og
kl. 11 i Fraugde kirke

Thomas Kingo

– foredrag ved kongelig konfessionarius og tidligere
biskop Erik Norman Svendsen

Musik på keltisk harpe ved Anne
Marie Høst og på trompet ved
Jacob Sønderby.

Tirsdag d. 29. september kl. 19 i Fraugde

For alle konfirmander i pastoratet, der skal konfirmeres i foråret
2016.

Fyraften – Trine Lunau og Peter Sund
Tirsdag d. 3. november kl. 17 i Davinde kirke

Kom til en munter gudstjeneste, når to af vores dygtige, lokale
musikere vil fylde rummet med sang og spil.

Gudsbilledets forvandling

Lørdagshøjskole for Fraugde, Allerup, Davinde og
Tornbjerg sogne

Lørdag d. 7. november kl. 14 i Tornbjerg kirke

Hvis gudsbilledet er under forvandling, hvad sker der så
med kirken? Og vil den danske folkekirke komme til at fejre
200 års jubilæum i 2049? Det vil professor dr. theol. Viggo
Mortensen og teolog og forfatter Doris Ottesen drøfte. Vi
slutter af med fælles spisning kl. 18.
Arrangementet koster 100 kr. Tilmelding senest fredag
d. 23. oktober til kirkekontoret på tlf. 66 15 41 82.

Ro til tro
Tirsdag d. 10. november kl. 17 i Fraugde kirke

Lad hast og jag fare, og lad stilhed og ro komme over dig.

Hans Adolph Brorson

– foredrag ved sognepræst Torben Bramming
Torsdag d. 12. november kl. 19 i Fraugde kirke

Som ingen anden har Brorson sat ord på sjælens kampe, fryd
og fred, og ved at koble beskrivelser af de steder, hvor Brorson
levede og hans enorme salmeskat vil foredraget tegne et billede af en af dansk digtnings allerstørste stemmer.

&    


Fredag d. 13. november kl. 9.30 i Fraugde kirke

Onsdag d. 23. september kl. 19 i Allerup Præstegård

Konfirmandindskrivning

Rikke Petersen medvirker på tværfløjte i alle kirkerne.

Morgensang

Filmklub i Allerup Præstegård
Vi skal i efteråret se tre film om familier i krise.
Du kan læse mere om filmene i folderen, som ligger i vore
kirker.
Vi skal denne første gang se en Gabriel-nomineret film af Erik
Clausen om at leve med demens.
Alle er velkomne. Der tages ikke entré.

Søndag d. 1. november kl. 15.30 i Allerup,
kl. 17 i Fraugde og kl. 19 i Davinde kirke

Tirsdag d. 13. oktober kl. 17 i Fraugde kirke

Tilmelding til og info hos trinelunau@gmail.com

Fraugde, Davinde, Tornbjerg:
Henv. Fraugde kirkegårdskontor, Fraugdevej 75,
mail: fraugde.kgd@post.tele.dk
Graver Carsten Henriksen tlf. 61 20 18 89

Allehelgen, vi mindes vore kære

Ro til tro

Allerup og Davinde kirker: Jette Knudsen
tlf. 65 97 21 05, mobil 24 60 36 85

Kirkegårdene

November

Korte dage, mørke nætter! Vi er igen langt fra solens lys.
Sammen kan vi synge lyset frem! Kaffehygge til sidst.

Torsdag d. 22. oktober kl. 19 i Fraugde kirke

I de mørke efterårs- og vintermåneder arrangerer vi foredragsrække om vores store salmedigtere. Og vi starter selvfølgelig
med vores egen Thomas Kingo!
Thomas Kingo er den første af de store danske salmedigtere.
Politisk var han fortaler for Enevælden og forkæmper for det
danske sprog. Litterært hører han til barokkens helt store digtere og teologisk til reformationens arvtagere. Men først og sidst
var han et musikdigterisk geni, der endte som biskop over Fyns
stift og adelsmand, takket være giftermål med Birgitte Balslev
på Fraugdegård. Hans morgensalmer og passionssalmer synges
den dag i dag og står både i højskolesangbogen og salmebogen.

Filmklub i Allerup Præstegård
Onsdag d. 18. november kl. 19 i Allerup Præstegård
Vi skal her i november se en Gabriel-nomineret film af
Ruben Östlund om en svensk familie, som er på skiferie i
Alperne. Ferien går ikke helt som forventet.

Første søndag i advent
Søndag d. 29. november kl. 11 i Fraugde kirke

Vi holder musikgudstjeneste, og Fynbokoret medvirker.

